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Нашата сила
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Беше време, когато есперант
ското движение като пламъче, 

, люляно от вятжр, мъждееше и 
изглеждаше немощно. И мно
зина — приятели или не — без
надеждно клатеха глава и вяр
ваха — едните сжс скръб, дру
гите с индиферентност — че не 
ще успее нашето дело, че без
плодна ще остане нашата ра
бота. Колко висок и силен 
трябва да е бил духът на този, 
който се е осмелил, докато це
лия свет вика: „не може да 
бжде!*, да каже: „може“! Само 
дух, който не се прекланя пред 
звучните имена и фрази на ав
торитети, но който слуша своя 
разум, е способен за това.

Този висок морал, тази креп
ка убеденост доведоха Еспе
ранто до сегашното състояние. 
Това е голямата сила, що носи 
Есперанто в себе си
ната . идея на есперантизма. 
Това е нашата сила и залога 
за крайния ни успех. То ни 
дава смелост и вяра да продъл
жаваме без почивка борбата.

Сега преживяваме момент на 
вов подем на Есперанто в на
шата страна. И с голяма ра
дост ние виждаме, че тази без- 
заветна преданост кжм нашата

в impetu-

Nia forto.
Estis tempo, kiam la esperan

tista movado, kiel flameto ba-. 
lanĉata de vento, flagretis kaj 
ŝajnis senpova. Kaj multaj — . 
amikoj aŭ neamikoj — senespere 
balancadis kapon kaj kredis — 
la unuaj kun ĉagreno, la duaj kun 
indiferenteco — ke ne suksesos 
nia afero, ke senfrukta restos nia. 
laborado. Kiel alta kaj forta de
vus esti la spirito de tiu, kiu * 
kuraĝis, dum la tuta mondo kriis: 
„ne povas esti!*, diri: «povas!» . 
Nur spirito, kiu ne klinas sin an
taŭ la sonoraj nomoj kaj frazoj 
de 1’aŭtoritatoj, sed kiu aŭdas 
sian prudenton, estas kapabla 
je tio.

donas al ni kuraĝon 
daŭrigi senripoze la 

travivas Ia momenton

Tiu ĉi alta moralo, tiu ĉi firma 
konvinkeco alkondukis Esperan
ton al la nuna stato. Tio estas 
la granda forto, kiun Esperanto 
portas en si— la interna ideo de 
Vesperantismo. Tio estas nia forto 
kaj la garantio pri nia fina suk
ceso. Tio 
kaj fidon 
batalon.
; Nun ni
de nova ekleviĝo de Esperanto 
en nia lando. Kaj kun granda 
ĝojo ni vidas, ke tiu senrezerva 
sindonemo al nia ideo estas pene- 
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ндея е проникнала в душите и 
сърцата на съидейниците. До 
пас идват писма от скромни, 
неизвестни, но смели и с висок 
дгух борци, писма прости, може 
би дори донейде наивни, но ис- 
жрени, носящи високото схва
щане на идеята, което схваща
не характеризува великите дви • 
жения в историята.

Чуйте думите на нашия стар 
приятел Петър Тошков (от Ба
так):

.От началото (1902) до днес 
не малко труд, бдение и раз
носки съм посветил на тая идея,
но, въпреки че силите ми са 
ночти изчерпани, жарът за ра
бота до край не е угаснал у мен.

Макар завърнал се получо- 
век по здравето си, след ужас
ната империалистическа, изтре
бителна и катастрофална война, 
аз заработих отново за органи
зирането на тукашните есперан
тисти, които, с изключение на 
един, съ всички новаци, тъй 
«ато всички курсисти от годи
ните 1909—10—11 и знающи 
езика изгинаха през войните 
1912—13 и 1915—18*.

(Из писмо от 26.XI.21).

И нека до думите на този 
стар борец зазвучи пълното 
е надежда слово на нашия нов 
н млад съидейник Тодор К. По- 
нов (от Петрич), който, като 
ни съобщава за пречките в 
своята дейност, пише:

.Пречките, които тук срещам, 
не са в състояние да ме отчаят. 
Нека от пречките направим 
стълби, по'които ще постигнем 
нелта! Дерзайте! Ще постигнем 
успех!“

(Писмо от 16.XI.21) 

trinta en la animoj kaj koroj de 
la samideanoj. Al ni venas lete
roj de modestaj, nekonataj, sed 
bravaj kaj ait spiritaj batalantoj, 
leteroj simplaj, eble eĉ iom nai
vaj, sed sinceraj, portantaj la al
tan koncepton de la ideo, kiu 
koncepto karakterizas la gran
dajn movadojn en la historio.

Aŭdu la vortojn de nia mal
nova amiko Petr Toŝkov (el Ba- 
tak):

„De la komenco (1902) ĝis nun 
ne malmulte da laboro, maldor
mado kaj elspezoj mi dediĉis at 
tiu ideo, sed malgraŭ ke miaj 
fortoj estas preskaŭ elĉerpitaj, 
la ardo por laborado ĝis fino ne 
estas estingita ĉe mi.

Kvankam mi revenis duonhomo 
laŭ saneco post la terura impe
rialista, eksterma kaj katastrofa 
milito, mi eklaboris denove por 
organizi la ĉitiulokajn esperan
tistojn, kiuj, esceptante unu, estas 
ĉiuj novaj, ĉar ĉiuj kursanoj de 
Ejaroj 1909 — 10—11 kaj sciintaj 
la lingvon pereis dum la militoj 
de 1912-13 kaj 1915-18.“

(El letero de 26.XI.21).

Kaj eksonu apud la vortoj de 
tiu malnova batalanto la espe
roplena parolo de nia nova kaj 
juna samideano Todor K. Po- 
pov (el Petriĉ), kiu, sciigante nin 
pri la malhelpoj en sia agado, 
skribas:

„La malhelpoj, kiujn mi ren
kontas ĉi tie, ne povas min ma
lesperigi. Ni faru el la baroj ŝtu
parojn, laŭ kiuj ni atingos la 
celon! Estu kuraĝaj! Ni atingos 
sukceson!*

(Letero de 16.XI.21)
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Не лъха ли от тези няколко 
реда, които приведохме горе, 
свещения плам, който прави от 
■ростия човек герой и който 
твори историята?

Аз поставям над всички офи
циални успехи на Есперанто 
тази преданост, този плам у 
есперантистите, и без колеба
ние казвам: в него е нашата 
сила, той е залога за нашия 
краен триумф!

А. Д. А.

ĉu el tiuj kelkaj linioj, kiujn 
ni citis supre, ne alblovas la 
sankta flamo, kiu faras el la 
simpla homo heroon kaj kiu kreas 
la historion?

Mi metas super ĉiuj oficiala! 
sukcesoj de Esperanto tiun sin
donemon, tiun flamon ĉe la es
perantistoj, kaj senhezite mi di
ras: en ĝi estas nia forto, ĝi es
tas la garantio de nia fina tri
umfo.

At. D. Atanasov.
I

<

Най-добжр международен език е този, който е най-ле
сен за най-много хора.

Ото Йесперсен.

Есперанто и слепите.
Не малка част от българските есперантисти, вервам, получават 

или поне четат чуждестранна есперантска преса. Всички те без друго 
са имали случая да срещнат почти във всички есперантски списания 
рубрика озаглавена „Donacoj por Esperanta Ligilo“, прочее всички 
тия samideanoj са в течение, шо значи това заглавие и каква е 
целта на тия фондове при редакциите, защото, без изключение, 
техното основаване е било съпроводено с апел или обяснения. За 
съжаление, обаче, от никъде из страната до сега не е направен в 
сп. Bulgara Esperantisto даже и намек, че тоя или оня съидейник 
или група желае да внесе нещо в помощ на Esperanta Ligilo, а 
ще кажа, че и в никой от списъците в чуждестранните списания не 
личи име на български есперантист.

Може би в това отношение известна вина има и Центр. Ко
митет на дружеството или редакционния комитет на В Е, затова че 
ле са дали инициатива за подобно събиране. Но нима пък не стига, 
че тия два комитета са ревностни изпълнители на всичко, шо предстои 
ла вършат за общия прогрес на есперанто в страната, нима тем само 
е .възложено“ да подсещат, те само имат право да бъдат инициа
тори на всеко начинание, нима останалите есперантисти, местните 
групи са напълно .освободени* да подсещат, да съдействуват на 
централното тяло?! Па ще кажа аз, зер българското есперантство 
е било напълно отзивчиво винаги на апелите, инициативите дадени 
до сега? Доста е да се проследи в какво състояние е фонда .pli
bonigo de la organo“, фонда .por la malsatantoj en Rusujo*
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резултата от нееднократните позиви за записване абонати на Bulg. 
.E-sto и пр. Нима само направеното можеше да се направи? !

Но, на поставения въпрос: Esperanta Ligilo, що е то и заслу
жава ли подкрепа. E-L е списанието, единствено в света, за слепи 
есперантисти, което за сега се получава в всички страни и се изда
ва в 1000 екземпляра. Неговото появяване е плод на частна иници
атива, а и до днес издаването му става с частни средства, подпома
гания, без да се очакват печалби. От 1910 год. негов издател е Не- 
rald Thilander (Стокхолм).

Понеже не веднаж съм чувал въпросите „та нима има слепи еспе
рантисти*, «защо е на слепите есперанто“, и пр, ще се спра на
кратко върху някои само обяснения, защото да се говори има мно
го, но не това е целта.

Слепи есперантисти има и не малко са те, а техния брой расге 
извънредно бързо. Начина на писане от слепи, ВгаП1е’овата релеф
на система, е приспособена за есперанто от проф. Th Cart (Париж),, 
който е и първия пропагандатор в това направление, автор и изда
тел на ред книги за слепи и основател на списанието Esp. Ligilo 
(1903 г.)1)- По-късно идеята се подема и от други есперантисти, 
мнозина в разни страни я пропагандират и работят за нея, но, би
дейки всички те не особено заможни и с особено влияние, успехът 
е бил бавен, не особено голям. В последните години, обаче, еспе
ранто бързо си пробива път между слепите в всички страни, защо
то не само че повече души се заинтересуваха от това дяло, но по
неже и между самите слепи се проявява особен интерес; въпроса 
почна да привлича вниманието и на официални лица — директори на 
институти за слепи, учители и пр. не гледат вече с пълно пренебре-* 
жение, както преди2). И в института за слепи в София идеята 
намери отзвук още. преди десетина години, но поради ред причини, 
ту се е засилвала, ту наново отслабвала и то, може би, затова само, 
че е липсвало насърчение. Пишущия тези редове през 1915 г. по своя 
инициатива пое преподаването на есперанто, съставянето на кратък учеб
ник, преписването на няколко разказа, голяма част от речника на 
Kabe и пр.. Днес между нас са няколцина добри есперантисти, де
ятелните съмишленици Ст. Ненков, Ст. Орозов и др. Списанието
Е. L получават двадесет души в България.

Да видим имат ли слепите нужда от есперанто. Факта, че той 
се бързо разпространява в техната среда, вече доказва това. Не за 
търговия, не за туризъм, колекционерство и пр. е нужен междуна-

‘) Проф. Th. Cart, стар и заслужил есперантист има син сляп.
’) В конгреса на учители на слепи (Виена, 1920 г.) е взета ре

волюция в полза за изучаването на есперанто в институтите и всеки 
явил се на изпит ва учител в институт за слепи да владее есперанто. 
Почти същата резолюция е веел недавно състоялия се конгрес в 
Haale'(Германия).

Националният Институт за слепи в Лондон даваше до миналата 
година ежегодно по 250 лири стерлинги в помощ на Е. L. но по еко- 
■омнчески причини намали тая помощ на 70 л. ст., с което настъпи 
крива в издаването на EL.
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50 стр. разнообразен ма-

трябва особена харгия, машини, книгите са обемисти, 
сир, една книга която инак може да се купи за 

60 лв.,

родният език на слепите. Без да разглеждам грамадните ползи, които 
слепите въобще могат да имат от есперанто, ще се огранича да из
тъкна само един факт, който наложително повелява изучването на 
този език от слепите, особено в малките страни. Да вземем за при
мер Бжлгария. В нашият институт за сега има не повече от 50 уче
ника, голямото болшинство деца на бедни родители. Да се печатат 
за няколко десетки души (ведно със завършилите вече) книги на 
бжлгарски език с пунктовата система, става от деи на ден eĉ по не
възможно 
пазар слаб и пр., 
2—3 лв., незаможния слеп ще я купува на Braille за 50 
т. е. тя никога не ше се издаде. Да се доставят книги на френски, 
немски или друг език е тоже невъзможно, едно, че те идват много 
скъпо и второ, че слепия слабо ще разбере езика, на който са пи
сани. Не е така обаче с есперантските книги за слепи: те се изда
ват за цял свет, т. е. вжв хиляди екземпляри и следователно има се 
възможност да-бъдат несравнено /по евтени. За пример ще посоча, 
че en. Е. L, чийто всеки брой е от 40 
териал, бжлгарите-слепи го получават срещу годишен абонамент 3 
лв., т. е. не плашат пощенските разноски даже за 2 броя (разбира се, 
че в случая се прави извънредно улеснение за страни с низка валута).

А въобразете си, какви преживевания овладават слепия есперан
тист, когато той се опознава с автори, които инак никога не би 
чел. какви чувства го обземат, когато чете в своя Esperanta Ligilo 
сведения от разни страни, когато получи писмо от есперантист със 
съща съдба из някоя далечна страна! Не ще и дума, че всичко това 
е в много по-висоса степен отколкото онова, което изпитваме ние, 
вндящите, в подобни случаи. А каква мила сцена представляваше кон
греса на слепите есперантисти в Прага (подконгрес на XIII Унив. 
Есп. Конгрес), дето беха представители на 13 различни нации. . .

Да се говори, казах, има много, аз обаче считам че е доста
тъчно казано за да бъда свободен да отправя моя горещ апел към 
цялото българско есперантство, да стори незабавно всичко въз
можно, между есперантисти и неесперантисти, и се основе 
при Б. Е. Д-во мощен фонд „por la blindaj esperantistoj“, 
част от който да се праща в помощ на Е. L, а остатъка се употре
бява за уреждане библиотеката за слепите български есперантисти. 
Но за да не бжде тоя фонд временна работа, ще дам, или по право 
повторя идеята, дадена в Прага: всеки член на есперантска органи
зация да е задължен по устав да внася напр. 5—10 стот. месечно 
за фондаx„por la blindaj esperantistoj“. Надевам се, че ще бъда 
чут и вече не ше се повтори станалото с резолюцията взета в кон
греса на есперантистите от балканските страни, Букурещ 1910 г.*)

П. А. Колев.
•) Вследствие реферата на едян българин слеп-есперангяст кон

греса прие единодушна революция, в която се апелираше всички еспе
рантисти да вземат присърце идеята ва подпомагане есперамскоте 
дяло всред слелите.

z
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El la LIBRO DE UENIGMOJ.
Nikolaj Rajnov1)

Enigmo el Ia oriento:
Sep filinojn havis la Serpento.

La unua dormas dormon rigidan kaj nenion vidas.
La dua dormas profunde — kaj vidas nebulojn kolorajn 

antaŭ si.
• La tria vidas sonĝojn kaj bildojn malproksimajn. 

La kvara ne dormas — kaj vidas antaŭ si ĉion kreitan. 
La kvina vidas la animojn. ,
La sesa vidas la diojn.
La sepa vidas — la Sunon.
Sep filinojn havis la Serpento.

♦ /* * 
Mi konis reĝon.

Li havis edzinon.
Kaj lia edzino akceptis tiuvespere, kaŝe de la reĝo, amaton.

Kaj dum la tuta nokto ŝi apartenis al li.
Eksciis tion ĉi la reĝo kaj vorton eĉ al ŝi ne diris. Nur unu 

▼esperon donis li al ŝi trinkaĵon el tigra galo, mielo, „fajra ar
betaĵo* kaj mandragoroj.

Kaj en voluptaj tremoj mortis la virino.
Poste la reĝo ŝmiris ŝiajn lipojn per persa veneno, por ke

mortu ŝia amato tuj kiam kisos ŝin disiĝonte.
' Li ankoraŭ ne venas.

Sed tuj kiam li venos, mortigos lin la kiso.
— La kiso de 1’virino mortinta.

*

* ♦
Mi al vi alegorion diras: 

Patro kaj filo ludis je ostoj.
La patro vetpromesis sian sklavinon, kiun la filo ege ainis.
Kaj la filo vetpromesis — sian animon.
Kaj — la patro venkis.

Trad. St. Dĵuĝev.

») Rajnov estas moderna bulgara literaturisto. La tuta .Libro de 4’ 
enigmoj* estas tradukata en esperanto de samideano Simeon M. Simeonov 
(el Pleven). ,

Sonoj.
Dum nokto ĉarmega, ĉe luno brilanta» 
Tra vasta aero portiĝas kantadi 
Per vento kvieta, senĉese blovanta, 
L’ eterna Spirit’ de i’ naturo giganta. 
Alvokas la homojn al pia agad*. ..
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Pro forta ventego, en densa arbaro, 
La arboj ĝemadas, sed ne malesper’: 
„Nin vent’ ne timigas, ĉar nia branĉaro 
Ja estas sur la nerompebla trunkaro, 
Kreskanta en povo en pura aer’!“

/

4

Sur sabla marbordo ŝtonego leviĝas 
Batata senĉese de 1’mara ondar’
Kaj stranga parolo e! ĝi aŭdiĝas:
*Centjaroj jam pasis, sed mi ne perdiĝas, 
ĉar forton mi ĉerpas el mia altar’.*

; <

En urboj grandegaj, ĉe sun’ leviĝanta. 
Vagadas homar’ kun ĉagrena mien’. 
Kaj ies strangvoĉ el ĉiel’ sonoranta: 
„Safar’ malfeliĉa, idar’ suferanta!
Forigu malamon, — mi donos la ben’ ** 
Pleven Sim. M. Simeonov-

%

l

. El la intima libro de la verdurbaj esperantistoj.
Testamento.

\ *

La unua esperantisto en nia urbo estis mortanta.
Ni ĉiuj estis ĉe liaj lastaj minutoj. Li kuŝis malgrasa, pala, 

kun longa blanka barbo. Liaj okuloj estis fermitaj, lia spirada— 
peza kaj neegala.

Silento regis en la ĉambro. Lia edzino mallaŭte verŝadis 
larmojn apud la lito.

Li malfermis la okulojn, ekrigardis nin per stranga rigardo, 
jam netere brilanta, kaj ekparolis mallaŭte, malrapide, sed kun 
inspira voĉo:

„Amikoj, venis mia horo. El miaj manoj falas la verda 
tenadis ĝis nun persiste, per tuta mia forto 

nun mi ne
standardo, ĝin mi
kaj neniun momenton mi ellasis ĝin. Sed nun 
povas plu. Mi tamen mortas trankvila, ĉar mi herede lasas ĝin 
al viaj manoj — indaj manoj.

Vi havis la kuraĝon min sekvi sur la malfacila en la komenco 
vojo. Nur vi ne ektimis la dolorantajn ŝtonojn, kiuj kovris 
tiun vojon.

Oni vin ridis — vi ne atentis. Oni vin insultis — vi ridis. 
Oni vin nomis frenezaj — vi ne ekhaltis.

Indaj estas vi ricevi herede nian standardon. Mi scias, ke 
vi brave ĝin portos ĝis via lasta horo, kaj mi estas trankvila.
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Dum multaj jaroj ni, gefratoj, vivis kune, agis kune, dividis 
inter ni ĉiun ĝojon kaj malĝojon.

En mia lasta horo mi diros nian komunan eraron en nia 
agado. Kaj estu miaj vortoj testamento por via plua agado.

Ni agis blinde, fratoj kaj fratinoj, kaj al ĉiu ni 
nian ideon. Jen tio ĉi estas nia eraro. Tiel agante, ni 
nian ideon. Ĉar ni ne konsideris, ke estas homoj 
homoj neindaj por ĝi

Same, kiel ni ne proponis nian lingvon al bestoj,

proponis 
humiligis 
indaj kaj'

ĉar ili ne
povas nin kompreni, — ni ne devis ankaŭ proponi ĝin al tiuj 
homoj, kiuj ne povas nin kompreni. Ne estas por ili nia.ideo. 
Ili vivu sian vivon en. sia malvastigita rondo kaj ne venu al 
nia vojo!

Kiu ne estas kapabla nin kompreni, li ne estas inda aŭdi. nin. 
Kiu ne estas kapabla ŝati nian perlon, li ne estas inda • 1 • Z4 •vidi ĝin.
Jen estas mia testamento: *
Ne ĵetu vane nian semon sur ŝtonon. Ne ĵetu nian perlon 

en la koton. Gardu 
neindaj por ĝi!“

Tio ĉi estas
nia urbo.

la

Esperanton kaj ne proponu ĝin al homoj 

lastaj vortoj de la unua esperantisto en

T

г •

z

/

Вжв втората 
в списвнието „ 
Ст. Младенов, озаглавена:

ю e

/

♦

A

Тревоги.
(Бележки entre nous).• •

половина на миналия месец (декември) се появи 
Бжлгарска реч* (г. I. кн. 8) статия от г. проф. Др.

Есперанто в услуга на бжргари.*
Нашите сжмишленици знаят, че г. проф. Младенов се отнася 

сжс симпатия кжм делото на международния език. От мнението му, 
което напечатахме в книжка 10 от II година на нашето списание, 
ясно личи, как гледа той на Есперанто. Освен туй имали сме случай 
и да отбележим пак в Bulgara Erperantisto, че почтения професор 
счита Есперанто като едно доста удобно средство в практичния 
живот, но не смята, че на него може да се твори и художествена 
литература (В. Е., г. III, кн. 2 ).

Разбира се, последното мнение е вжпрос на лични разбирания. 
Няма защо това да шокира когото и да е от есперантистите. Всеки 
има право да има свое мнение и да. го изказва.

В статията, за която е дума, почтения професор е прокарал 
тжкмо тия свои мисли: Есперанто е доста лесен, прост, звучен и 
богат международен език, обаче той трябва да се задоволи да служи 
само в обикновения живот, защото художественото творчество, което 
е свжрзано с особени психологични моменти, може да цжвти само 
когато писателя твори на матерния си език. Покрай това автора пре-

\
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i

р^дразни 
оЖгжр —

стано 
и развълнува ес- 
с който са изка-

*

/

неприятно изненадан от този 
^Българска реч“ 

сам г. Младенов ми бе

f
/

поръчва на есперантистите да се отнасят критично кжм своето дел® 
и да се пазят от увлечения и надценяване.

Всичко туй не е, разбира се, нито лошо, нито обидно. Ние 
можем да се съгласим, можем и да се не съгласим с всички
вита на Г. Младенова. Но това, което 
перантистите, то беше тонът ■— доста 
зани тези мисли.

Да си кажа правичкзта, и аз бях
тон — макар че още отпреди месец знаех, че в 
ше се яви статия с такова съдържание,

- съобщил това.
' Първото си впечатление, все пак, отдадох на възможно на

строение в момента. Колебаех се, дали да отговоря на г. професора 
публично, вжобше дали би трябвало да се дига шум, или пжк да 
се задоволя с няколко устни обяснения. Бях наклонен кжм второто. 
Всичко туй ме пренесе години назад, когато пак подобен случай бе 
разтревожил част от българските есперантисти. Тогава служех в 
школата за зап. сфицери в Княжево. Един ден при мен дойде един 
от нашите дейци с книжка от едно списание, в което имаше нападка 
вжрху Есперанто от г. проф. Балан, Приятеля ме молеше да напиша 
отговор на тая нападка. Помня, много ми се искаше да направя това, 
обхвана ме едно бойко настроение, което ме изпълни с жизнерадост: 
„Mbi eme повоюемъ!“ Но отказах, макар и с голямо съжаление: де 
можеше човек да се съсредоточи и да напише нещо сериозно в 
онова 
че аз 
с моя 
може
да търси книги, да се ходи в София

и сметка, 
се свърши 
време, па 

източници, 
малко го

гъмжило в школското помещение? Па си правех 
съм войник, вързан съм. Можеше работата да не 
отговор. А ако се почне полемика, нали ще трябва 
би щеше да потряба и да се справи човек с някои 

а капитана
сърби, че ефрейтор Атанасов пишел статии, водел полемика и тряб
вало да иде в София. — И така си остана без отговор бележката 
на г. проф. Балан. Минаха години. Разбрах, че не било заслужавало 
наистина да се тревожа много на времето. Хората забравиха Бала- 
новата бележка, а действителността с все по-нови и по-нови факти 

< .помагаше на Есперанто да печели почва — негли много повече, от
колкото аз бих му помогнал със своя отговор.

Това ме накара и сега да
публично, дори ако статията
да обиди или унижи.

Но аз не предполагах,
вота у есперантистите и ще
раито у много неесмерантисти. Скоро се чу отзвук на думите на г. 
професора. ,
, Още същия ден, когато прочетох статията (веднага след из
лизането й на бял свег), при мен дойде г. Ив. X. Кръстанов с един 
екземпляр от «Българска реч*. Говорихме, обмисляхме. Изясни се, 
че статията, както е писана, ще попречи на Есперанто и че в днеш
ната фаза на нашата дейност едно премълчаване от наша страна би

SHE

на
бъда по-наклонен да не отговарям 

г. проф. Младенова има тенденция

тази статия ще подигне такава тре-че
създаде едно настроение против Eene-
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се изтълкувало зле. Взехме решение, всеки от нас да прати отговор 
по отделно на г. Младенова, като настояваме — в името на пуб
лицистичната етика — поне единият от тях да се помести в жБъл
гарска реч*. ,

Същата вечер имахд случай да видя още веднаж ефектът от 
Ът нашето семейство запъхтял, току що я 

за нас.
статията. Тича един член
прочел, да ме пита, зная ли, какво е писано за есперанто и 
есперантистите. Впечатлението му: че е писано против есперанто»

През следващите дни аз се убедих още повече, доколко ста
тията е оказала въздействие отрицателно у четците. Среша ме учи
телка, някогашна моя състудентка: — Абе г. Младенов Ви понака- 
стрил в .Българска реч*. — Друг пък: .Хубаво вн е сандар- 
дисал г.. Младенов“. Трети ... но защо ли да ги изреждам?

Не закъсня и провинцията: обади се Плевен, обади се Шумен,, 
— канят ме да намеря и прочета статията и ме питат, какво ше 
предприемем. От Брезник пък самси иде г. M. X. — и той смутен. 
Емнали го учителите: проф. Младенов разсипал в една статия и ес
перанто, и есперантистите. Г. Колев получи писмо от Котленско, г. 
Кръстанов от Ямбол и от други места .. .

Добра реч отива надалеч, лоша — още по-далеч. Ако статията 
бе някакъв абсолютен панегирик за есперанто, тъй щяха да минат 
заминат покрай нея мнозина от същите тези, които с жадност са я 
прочели в този й вид и са сметнали, че тя е едно оправдание на 
тяхната досегашна нндиферентност (ако не н неприязненост) към 
есперанто . . . Защото ленивите духом търсят оправдание за своята 
неподвижност и незаинтересуваност.

Както и да е, пратих си възраженията на г. Младенова. В от
говор получих едно писмо, в което г. Мл. заявява, че той не е ис
кал да подцени Есперанто или да го унижи, а отговора ми бил много 
голям за 16-те страннчки на .Българска реч*. Имах с него и три 
разговора, в които се уясни много нещо, а най-важното, г. проф. 
Младенов подчерта още веднаж, че той си остава приятел на Еспе- 

. ранто. Дадох му едно по-късо изложение на моите схващания — 
тъкмо там, дето ние с него се различаваме по принцип (въпроса за 
Есперанто като оръдие на художествено творчество), 
ли тази ми история в .Българска реч* — i
г. Младенов обеща да напише от своя страна няколко реда, в конто 
да заяви, че криво са го схванали тези, които са сметнали, че той 
се явява като враг на Есперанто.

На съмишленицнте-есперантисти аз отправям съвет: не се 
тревожете хвърде много, не отдавайте преголямо значение на този 
факт. Дори ако статията беше насочена прямо против Есперанто» 
пак това не би трябвало да ви смущава: та нима съдбата му зависи 
от одобрения и неодобрения, от укори, от статии ? Нима до сега 
статии са спрели прогреса на есперанто? Ако някои ви наговарят» 
че г. проф. Младенов писал против Есперанто, спокойно им заявете» 
че те просто ие са го разбрали. Посочете им печатаните с курсма 
редове за качествата, които той признава на Есперанто. А за да

Ще излезе 
не знам сигурно, обаче

t
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подкрепите още по-силно това, посочете им и следните извадки от 
писмото, отправено от г. проф. Младенов до мен по повод на моите 
възражения, което той мн дава право да публикувам:

. .. . Та не беше много отдавна, когато Вие напечатахте моето 
мнение за Есперанто, което свършва с думите: „La lingvo inter
nacia esperanto .vivas kaj vivos*. За мене значи Еспе
ранто живее и ще живее, а вие сте седнали да ме убеждавате 
тъкмо в това.

. ... Вие сте сс разтревожили от думите .чудати и смешни 
имена*, като не сте схванали, че те не се отнасят към Есперанто* 
а кжм Волапюк, Идо, Паснлингва и под., които имена не вярвам де 
смятате за особено духовити. Що значи Идо? 
Що значат всички тия .изобретения*, които 
„Есперанто* ? . .. ’ *

„ .. . Знайте, че и тази статия е писана

Що значи Волапюк ? 
оспорват правото на

t _ l • 
r'

I

1

л

i

со сжшите чувства и 
същата добра воля, които сж ме въодушевявали и когато съм писан 
редовете, които 
тахте в В. Е.

„ . . . Есперантското дело аз нито съм отричал, нито отричам, 
нито съм осмивал, нито осмивам . , .

» ... Най-сетне за худож. литература важат думите: de 
tibus non disputandum ’).

» . . . Думите .лексикална мизерия* трябва да вземете 
grano salis •)*.

И тъй, драги съмишленици, продължете спокойно своята 
ност и, ако някой желае да Ви опонира, като Ви сочи статията 
г. Младенова, смело му заявете: вПриятелю, заеми се и ти като г. 
професор Младенов да проучиш Есперанто, па ела тогава да спорим.. 
ако до тогава не дойдеш до неговото убеждение, че не може да не 
бжде полезен един тжй прост, лесен, звучен и доста 
богат международен език като Есперанто“.

( Ат. Д. Атанасов

iwe сте поискали от г. Кръстанов и които напеча-

g.*S-

cum

дей
на

Есперантска трибуна.
2. На резките опоненти, конто отсичат, че не заслужава « 

да cie говори за Есперанто, есперантиста не трябва да се стреми да 
наведе много доводи: нека той помни, че обикновено опонентите с 
това си държане оправдават една духовна леност, която мм пречи 
да се позаннмаят по-сериозно с въпроса и да му посветят малко 
време. А такива хора не са и за убеждаване. Достатъчен е този от
говор: .Господине, събрал съм мненията по този въпрос на редица

х) За вкусовете не трябва да се спора.
л) Със вжрно сол, т. е. яе в такава сила, с каквато са кааамъ. 

Бел. А. ЛM*
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учени от миналото до днес. Галилей, Ян Коменски, Лайбниц, Волтер 
Монтескйо, Ниче, Толстой, Октав Мирбо, Ернест Навил, Оствалд, 
Макс Мюлер, Мейе, Ромен Ролан, Анри Барбюс, Тристан Бернар, 
Максим Горки и пр. и пр., а сжщо и бжлгарските професори Шиш- 
манов, Цонев, Младенов, Арнаудов — те всички са се занимавали 
сериозно с тази идея и са се спрели на разрешението, което ние 
есперантистите приемаме, без да се сетят, че това е една вятжр- 
работа, за която и не заслужава да се говори. Намери се най-сетне 
един бжлгарин да каже най умната приказка по този вжпрос. Чакайте 
да запиша и вашето мнение, което тжй хубаво оборва останалите, 
та пред света да блесне глупостта на тези уж велики умове.“

Изобщо пропагандатора трябва да помни: да не си хаби ду
мите там, дето знае предварително, че хората не искат да се убедят. 
На такива нека не се страхува да заяви, че есперанто не се нуждае 
от тях, за да живее като международен език. Ние есперантистите 
от целата земя сме свжрзани чрез него, услужваме си взаимно, из
ползуваме си езика, и това ни стига. Който има интереси по-широки 
и нужда да се сношава с чужденци, да заповеда при нас, всеки ше 
бжде добре дошел в нашите редове, но ние не се молим на отделни 
хора да станат и те есперантисти.

Факти.
10. През 1912 г. френският есперантист Jean Surya от Париж, , 

готвейки научна работа вжрху балканските литератури, се обжрна 
за някои сведения от бжлгарската литература кжм Ат. Д. Атанасов 
от София. След като получи исканото, той поблагодарн сжс следното 
писмо:

Tre estimata kaj kara samideano,
Mi tute konfuziĝis, leginte vian interesplenan leteron, ĝi 

iestas vera kaj plena studo pri bulg. literaturo kaj mi neniam 
esperis tian respondon al mia demando. Vi diras, kara amiko, 
ke vi ĝuas malmulte da libera tempo! Kiamaniere, do, mi povas 
danki vin, ke vi, al mia demando, dediĉis tiom da momentoj, 
grupinte tiom da dokumentoj kaj sciigoj plej interesaj! Cu mi 
povas aldoni, ke kun plej granda admiro mi ĝuis vian esperan
tan stilon, mirinde klaran, precizan kaj altan. Bonvolu, kara sa
mideano, ricevi kun mia profunda dankemeco, miajn korajn sa- 

. » n — Jean Surya.
(На бжлгарски: Многоуважаеми и драги сжмншленико,аз се смаях 

сжвжршено, като прочетох вашето интересно писмо. То е истинска 
и пжлн^ студия ва бжлг. литература и аз никога не бех се надявал за 
такжв отговор на запитването сн. Казвате, скжпи приятелю, че се 
радвате на малко свободно време! По какжв начир тогава бих могжл 
да ви поблагодаря, задето вие сте посветили за моето запитване тол
кова моменти, като сте сжбрали наедно толкова документи и сведения 
вай-интересни! Мога ли да прибавя, че с най-голямо вжзхищение се 
наслаждавах на вашия есперантски стил, чудесно ясен, точен и висок. 
Благоволете, драги сжмишленико, да приемете, заедно с джлбоката 
ми признателност, моите сжрдечни повдрави. Жая Сюрйа.)
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Esperanto-movado.
Enlanda.

Sufia Sekcio de B. E. S- 2. Varna — Esperan- 
Espetantista Grupo „Vekiĝo®.

“. 5. Tirnovo.— Espe- 
Esperantista Grupo „Ver- 

Esperantista Grupo Lernanta „Progreso*.  
Esperantista Grupo. 9 Pleven — 

Esperantista 
Esperantista Societo „Espero“. 12 Kjusten- 

Esperantista 
Esperantista Grupo „Radio“. 15. 

Espe- 
Esperantista Grupo „Espero“. 18. 

Esperantista Grupo „Ondo“. 19 v. Gradec, Kotelskc —• 
Esperan

Panagjurishte. 2. Es- • 
Karlovo 3. Esperantista Lernista 

T. Pazarghik. 4. Esperantista Lernista Grupo — 
i^iJ^Grnnn _F^h«ranto venkos* — Svishtov. & 

En konsento kurt 
ia Societo agas la Unuigho de Vegetaranoj Esperantistoj en Bulgario kiu

• ’ < .

ta unua kvaronjaro de la nova societa jgro. (Sta
tistikaj notoj de 1. septembro ĝis 1. decembro 921).

Centra komitato: kunsidoj protokolitaj 10; korespondaĵoj: 
ekspeditaj 104, ricevitaj 138; entute: 242

Pli gravaj ĝeneralaj sukcesoj: S-o G Aktarĝiev (pre— 
zidanto de B E. S) estas nomita membro en la komisiono, kiu 
preparas la novan programon por la instruado en la bulgaraj 
lernejoj; li reprezentas Esperanton. Estis oficigataj 34 oficialaj' 
lektoroj de Esperanto en la gimnazioj, en apliko de la Leĝo por 
Popola Instruado.

Esperanto-instruado: 1) En 34 gimnazioj (ricevitaj in
formoj de 17 gimnazioj pri la nombro de esperanton-lernantaj 
gimnazianoj, kiuj atingas la ciferon 734);

2) Kursoj .por geurbanoj 18 en 14 lokoj.
Paroladoj: 8 en 6 lokoj.
Festoj: 1 en 1 loko.
La societo konsistas el la sekvantaj sekcioj sendintaj deklaron:
1. Sofio

tista Grupo „Frateco“. 3. Ŝumen
4. Rusĉuk 
rantista Grupo „Lumo“. 6. Gdbrovo 
da Torĉ j“. 7. Gabrovo
7. v. Kamenec, Plevensko 
Esperantisti Grupo „Esperanto“. 10- Bela Slatina 
Grupo. 11. Vidin 
dii — Esperantista Grupo „Flamo“. 13. Dupnica 
Grupo „Suno* *.  Ĵ4. Haskovo 
Burgas — Esperantista Grupo „Nigra Maro“. 16. Jambol 
rantista Grupo. 17. Stiven 
Aj tos 
Esperantista Grupo. 20. v. Sknnjano, Kjustendilsko 
tista Grupo. 21. Kirĝali - „Stelo“.*)

Difektoj forigotaj en la movado: 1) ne ĉiuj esperantistoj 
estas organizitaj en grupoj; 2) ne ĉiuj grupoj aliĝis al B. E. S< 
3) ne ĉiuj grupoj pagas regule sian kotizon en la centra kaso;

Esperantista Grupo „Frateco“. 5. Tirnovo.

A •

enkalkulas jam 100 anojn.
• •
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4) la organo ne aperadis regule kaj senerare; 5) la organo ha
vas abonantojn nur en kvanto por subteni la eldonon en la 
luna formo, ne tamen ankaŭ por plibonigo kaj pliampleksigo.

Dum la dua kvaronjaro ni devos konservi la akirojn kaj 
forigi la difektojn!

Gazetaro: Blgarska rei. j. I. № V

r» <

, art. de prof. St. Mla- 
denov, .Esperanto en servo de Bulgaroj*. Vaz rajdan e, j. XI, 
№ 4. art. de Janko Todorov .La internacia helpa lingvo Espe
ranto*. En kelkaj ĉiutagaj Ĵurnaloj aperis noto pri la pedagogia 
Esperanto-konferenco en Genive, okazonta dum aprilo, j. k. 

Sofio. La kurso por geurbanoj finiĝis kun sukceso. La 17. 
de januaro komenciĝis nova kurso por geurbanoj, gvidata ankaŭ 
de Sro P. Kolev.

Burga s. Fondita grupo .Nigra Maro*.
Gabrovo. Krom la ekzistanta grupo .Verda torĉo*, fondi

tis nova grupo de lernantoj.
Stiven. Fondita grupo .Espero*. Nia malnova samideano 

Vasil A. Slavov (advokato) vigle laboras en tiu urbo.
S u h i n d o 1. Fondita grupo. Kurso gvidata de Sro Petr Ma- 

nuilov.
Plovdiv. De junio 1921 funkcias Komunista grupo espe

rantista; ĝi aranĝis kursojn en 4 kvartalaj kluboj.
Radomir. Fondita fervojista Esp. Grupo de Sro Nik. Spasov.

* Alilanda.
XIV. У ни в. Еспер. конгрес ще се състои в Helsinki 

(Хелсингфорс), Финландия, от 6 до 12 авг. н. г.; за България вноската 
за правоучастие е 60 лв. Местният конгресен комитет води прего- 

с разни параходни дружества за намалени цени.
А н г л и я. Комунистич. спис. Workers’ Dreadnought, изда

вано от Sylvia Pankhurst, печати вжв всеки брой уроци за изуча- 
есперанто.
Белгия. Централният Училищен Комитет в гр. Антверпен е 

предприел интернационална анкета за изучаването на есперанто в 
разните страни (получени са 66 отговора от 43 държави), в резул
тат на която е изразил желание за въвеждане есперанто в първона
чалните училища и институтите за подготовка на учители. Вече е 
въведено преподаването на есперанто

В същия град е открит добре 
ския Народен дом.

Бразилия. С декрет № 4356 
е решил да се счита Браз. Есп. Лига 
вол за.

Комитета, натоварен с уредбата юбилея по случай 100 годиш
нината от независимостта на Бразилия, е решил да се ползува от 
есперанто. Издаден е доста обемист проспект.

Много списания и вестници печатат статии на и за есперанто 
<Pacolitha,v Correio do Cearŭ, Diario do Ceard, O Nordeste, O

•ори

ваие

във вечерните курсове, 
посетен курс при работнице-

X

от 26 окт. 1921 г. парламента 
за организация от обществена
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празненството по случай годила- 
организация, са присжтствували

университета във Валенция фигу-

А ’ • • • • Ч •

llassoroense, А Opiniao, А Imprensa, А Plebe, Gazeta do Povo, 
A Opinio Publica, O Rebate, Diario Popular и др.)

Германия. Герм. Еспер. Асоциация е получила за «фонда , 
пропаганда* 20000 марки от фирмата Mimosa А. G. — Dresden.

В Дрезден управлението на полицията официално кореспондира 
на есперанто (адр.: Polica Prezidejo, Schissgasse, 7).

В Мюнхен работния.1 еспер. група води 7 курса.
По два курса за полицаи се водят в Мюнхен, Брауншвайг, 

Висбаден и пр. 1
Списанието Freytum (Organ des Frey-Bundes) печата статии 

и иа есперанто.
Д а н ц и г (свобод. град). На 

яината от основаване есперантската 
яад 300 есперантисти.

Водят се 5 курса.
Испания. В програмата на 

рира «курс по есперанто*.
Нидерландия. Дирекцията на пощите и телеграфите е 

издала следната заповед:
961. Есперанто. Сжобразио молбата от Междунар. Лига на Еспе- 

рантвстите — телегр.-пощ. чиновници, поканват се всвчкв, които се 
интересуват, да иввестят най-кжсно до 10 ян. н. г. името, длъжността 
и адреса си в дирекцията (б-а секция, D).

, Ром ж н и я. Търговската камара в Темешвар (Банат) с писмо 
М 6773 от м. г. изказва готовността си за подкрепа на есперант
ското движение.

Русия. Известната библиотека на Георги Давидов, единстве
ната, може би, в света, която сжджржа всичко печатано за и на 
Есперанто и изобщо по вжпроса за международния език до 1914 
год., е днес притежание на саратовскнят отдел на Народи. Просвета. 
Четирима чиновници се занимават с уредбата й и раздаване книги.

В Нижний Новгород 10 души членове на есперантската орга
низация получават заплата от джржавата и войнишка дажба за своя 
труд по есперантското дяло.

В Уржум (Вятск; губ.) е бил уреден 4 мес. губернски педаго
гически курс за подготовка преподаватели по есперанто.

В Кашин окръжното Отдел. Нар. Просв. е отпустнало на 
есперантската група 100,000 рубли и обещало пжлна подкрепа.

В Новоннколаевск в професионално-техническите курсове Еспе
ранто се преподава като заддлжителен предмет.

Шестия всерус. конгрес на професионалния сжюз на съобще
нията (телеграфи, телеф., иоща и пр.) в заседанието си на 10 септ. 
К г. (Москва) е взел резолюция, с която, след като признава нуждата 
от междунар. език и достойнствата на Есперанто, възприема послед
ния за сношенията си с чужбина и препоръчва развиването на тре
скава дейност за неговото изучване от членовете на сжюза. Пои 
центр. к-т на сжюза е организирано есперантско бюро. Вече ся охао- 
рейи 80 курса общо с 1370 слушатели. От Главн. Отдел, на Полит. 
Просв. е отпуснато за пропаганда на Есперанто 29,625,000 рубли.

/
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Центр. k-t на сжюза е разпратил циркулярно джлго писмо на 
Есперанто до организациите на телегр.-пощ. чиновници в разни страни, 
с което ги подканя да вжзприемат незабавно 
вжв вржзки за разменяне мисли и сведения от 
интерес.

А. Ксфман, един от пжрвите и заслужили 
от 1908 до 918 г. работеше за Ido, наново е преминал кжм 
ранто и ревностно сжтрудничи на еспер. издания в Харков.

Sciigoj — Известия
De la Kasisto. Всички записи за Б. Е. Д. да се адресират 

непременно само: Бжлг. Есперантско Дружество, ул. „Мария 
Луиза“, 46 — София и то еднакво и на записа и 
Добавяне кжм адреса друго (напр. книж. „ 
и пр.) не е нужно и причинява големи пречки при теглене сумите.

Касиерите на групите, които не са се отчели за пжрвото три
месечие от дружеств. година, се умоляват незабавно да сторят това, 
като придружават изпратените суми с указание за числото на чле
новете, за които се пращат парите и за колко месеца с вноската.

Diversaj. За Sennacieca Revuo, орган на Sennacieca 
Asocio Tutmonda, записва абонати /7- Колев, ул- Регентска, 19
— София, Абонамента е 30 лв. плюс 3 лв. пощ. и др. разноски. 
Желающите да бждат и членове иа организацията, да сжобшят това ' 
(член-абонат плаща оше 4 лв.),

— Научаваме се, че редакцията на „Bulgara Esperanto-Biblio
teko* разпродава есперантската сй библиотека. Сжшата доставя на 
абонатите на „Bulg. Esperantisto* речника на г. Ив. X. Кржста- 
нов по 21 лв. (предплатено) с пощ. разноски до 1 март. н. г.. Адрес
ника на бжлгарските есперантисти ще излезе само ако всеки запи- 
сан в него предплати 5 лв., срещу които ше го получи. Адрес: Ив. 
X. Кржстанов, ул. Венелин, 9 — София.

— През м. март т. г. излиза адресника на Bohema Esperanto
— Servo, сжджржащ адреси на желающи да кореспондират еспе
рантисти от цял свят. Вписването струва 15 лв., срещу които се 
получава 1 екземпляр от адресника. За записване да се отнасят до: 
Д. П, Туджаров, ул. Фердинанд, 26 — Пазарджик.

• t *

Bonega propagandilo I
На вратата, в стаята, канцеларията и пр-, дето има 

есперантист, трябва да бжде окачена красивата алуминена плочица 
(5/9 см ) сжс зелена звезда и надпис esperanto parolata или 
membro de U. Е. А-

Цена I екз. 5 лв., 10 — 45 лв., 20 — 85 лв. предплатени.
П. Колев. Регентска, 19 — София.

Есперанто и влеззт 
общ професионален

II'

©fi
есперантисти, който 

ес пе-

на поканата.
Есперанто*, Г. Гашевски

At D. Atanasov
Adreso de la Redakcio;

t • • *

Redakcia Komitato:
Pan. At. Kolev Ivan Dobrev

ul. Marla Luiza, 46 — Sofia (Bulgario)
/
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